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Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-10:40

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande),
Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson
(SD)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)
Emma Gröndahl (informations- och kanslichef)
Daniel Bjuvstam (stf ekonomichef)

Utses att justera

Anna Roos (C)
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§95

Ansökan om bidrag - renovering Rydögården
(2018 KS0412)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet återremitteras till arbets- och
näringslivsnämnden och att föreningen kontaktas för att undersöka möjligheterna till extern
finansiering. Kommunledningskontoret får i uppdrag att komplettera ärendet med en bilaga
över sammanställning av investeringsbidrag från de senaste 5 åren till dess att ärendet
återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beskrivning av ärendet

Rydöbruks samhällsförening har lämnat in ansökan till kommunen om bidrag för omläggning
av tak på Rydögården i Rydöbruk.
Föreningen har under året konstaterat att yttertaket är i så dåligt skick att det behöver bytas ut.
Taket är inte bytt sedan huset byggdes 1959. Kostnaden för detta hamnar mellan 250-375 tkr
enligt de offerter Rydö Samhällsförening fått in. Denna kostnad klarar inte Rydö
samhällsförening av att bära själva, och önskar därför stöd från Hylte kommun. Rydö
Samhällsförening ansöker om stöd på 150 000 kronor, resten finansierar man med egna och
lånade medel. Rydögården är en av de lokaler i kommunen som erhåller bidrag till
samlingslokaler. Rydögården var den samlingslokal som hade flest antal arrangemang 2017,
totalt 223 stycken. Inför 2018 har man avslutat sin egen fritidsgårdsverksamhet men den
mobila fritidsgården använder sig kontinuerligt av Rydögården som samlingslokal.
Handlingar i ärendet





§79 ANN Stöd till Rydögården
Tjänsteskrivelse - Ansökan renovering Rydögården
Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beslut om eventuell finansiering.
Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet återremitteras
till arbets- och näringslivsnämnden och att föreningen kontaktas för att undersöka
möjligheterna till extern finansiering. Kommunledningskontoret får i uppdrag
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att komplettera ärendet med en bilaga över sammanställning av investeringsbidrag från de
senaste 5 åren till dess att ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Ronny Löfquists
yrkande. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.
Beslutet skickas till

Arbets- och näringslivsnämnden
Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
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